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บทที่บทที่  33  
แหลงกําเนิดแสงแหลงกําเนิดแสง  

 
นับตั้งแตครั้งแรกที่ Thomas Alva Edision ไดประดิษฐไฟฟาหลอดแรกขึ้นจากนั้นก็ไดมีผูคิดคน

ประดิษฐและพัฒนาหลอดไฟฟาชนิดใหมๆขึ้นมาเพื่อใชกับงานเฉพาะดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาเพือ่ไดนําไปใชกบังานการออกแบบ ระบบแสงสวางไดอยางมี    ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
3.1 ประสิทธิภาพของหลอดไฟฟา (Light Source Efficacy) 

ประสิทธิภาพของหลอดไฟฟา คือ อัตราสวนระหวางปริมาณแสงสวางที่หลอดไฟหลอดนั้นเปลง
ออกมาได กับปริมาณไฟฟาที่เราใหแกมัน และมีหนวยวดัเปนลูเมนตอวัตต (Lumen / Watt) 

ซ่ึงจะเห็นวาตางจากประสิทธิภาพของเครือ่งจักรกลไฟฟาที่คิดคาประสิทธิภาพเปนสัดสวนของ
กําลังไฟฟาทีอ่อกมาตอกําลังไฟฟาที่ปอนเขาไป (Output / Input) และใชคําวา Efficacy แทนที่คําวา 
Efficiency ซ่ึงในการหาคาประสิทธิภาพของหลอดไฟฟาจําเปนตองอาศัยเครื่องมือวัดแสงและเครื่องมือ
วัดทางไฟฟาประกอบกัน 
 
3.2 อายุการใชงานของหลอดไฟฟา (Lamp Mortality) 

หลอดไฟฟาแตละชนิดจะมีอายุการใชงานที่แตกตางกนัออกไป หลอดบางชนดิมีอายุการใชงานที่
สั้นมาก อาจจะแคเพียงเสยีววินาท ี ในขณะที่หลอดบางชนิดมีอายุการใชงานเกิน 10,000 ชั่วโมงขึ้นไป 
เม่ือเราพูดถึงอายุการใชงานของหลอดไฟนั้นก็หมายถึง อายุการใชงานเฉลี่ยเม่ือนําหลอดไฟฟาจํานวน
มากมาทดสอบโดยการเปดปดทุกๆ 10 ชั่วโมง (หรือแลวแตกาํหนด) ซ่ึงสวนนี้ทางผูผลติจะทําการ
ทดสอบมาใหและจัดทําเปนตารางขอมูลจําเพาะหลอดชนิดนั้นๆ 
 อายุการใชงานของหลอดคือ จํานวนชั่วโมงที่หลอดครึ่งหน่ึง (50%) ในจํานวนหลอดทั้งหมดใน
กลุมน้ันยงัคงทํางานอยูในขณะที่อีกครั้งหน่ึงดับสนิท 
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รูปที ่2.1  กราฟแสดงอายุการใชงานของหลอดอินแคนเดสเซนต 

 
จากรูปการทดลองที่ 1 แสดงใหเห็นวาเม่ือทําการทดสอบหลอดไฟฟาจํานวนหนึ่งจะเร่ิมหยุด

ทํางานและจะหยุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเม่ือหลอดไฟฟาดับไปถึง 50% ที่เวลาชวงนี้คือ อายุการใชงาน
ของหลอดไฟฟานั่นเอง 

การพิจารณาหลอดจากอายุการใชงาน ควรพิจารณารวมกับบริเวณที่ติดตั้งดวย เชน บริเวณที่
ติดตั้งทีเ่พดานสูงมากขนาด 6-12 เมตร ถาใชหลอดที่มีอายุการใชงานสั้นมากก็จะมีปญหาตองเปลี่ยน
หลอดบอยๆ 

ดังน้ันหลอดที่ติดตั้งทีเ่พดานสูงๆ เชน ในโรงภาพยนตร ควรใชหลอดที่มีอายุการใชงานที่นาน
หรืออาจใชหลอดที่มีอายุการใชงานต่ํา แตใชรวมกับตวัหรี่ไฟ แตถาเพดานสูงมากและไมมีเครือ่งมือหรือ
ชางเปลี่ยนใหก็ควรหันมาใชการเลนแสงที่ระดับลางไมวาจะเปนไปสองขึ้นหรือใชเปนไฟกิ่งแทน 
 
3.3 ความเสือ่มของหลอดไฟฟา (Lumen Depreciation) 

เม่ือหลอดไฟฟาถูกใชงานไปนาน ก็ยอมจะเกิดความเสื่อมขึ้น ปริมาณของแสงหรือปริมาณลเูมน
ที่ออกมาจากหลอดไฟฟาจะลดลง ประสทิธิภาพการสองสวางก็จะลดลงดวยความเสื่อมของหลอดไฟฟา 
บางครั้งอาจจะพิจารณาของความเหลืออยูของปริมาณแสง (Lumen  maintenance) วามีเหลืออยูกี่
เปอรเซ็นตของปริมาณแสงเริ่มตนดังแสดงในรูปที ่2.2 
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รูปที ่2.2 กราฟแสดงความเสื่อมของหลอดไฟฟา 

 
3.4 อุณหภูมิสี (Color Temperature) 

อุณหภูมิสีเปนคาอุณหภูมิในหนวย เคลวนิ (Kelvin) ซ่ึงเปนตวับอกใหรูถึงสีของแหลงกําเนิดแสง
น้ัน โดยใชการเปรียบเทียบกับวัตถุสีดําในอุณหภูมิเดียวกัน เชน ขดลวดทังสเตนมีอุณหภูมิอยูที ่ 2500 
ถึง 3000 เคลวิน จึงสามารถรูวามันใหแสงสีเหลืองจาออกมา 
 
3.5 การแบงประเภทของหลอด 
 หลอดไฟฟาแบงเปนประเภทใหญๆไดดังน้ี 

1.หลอดที่ใชหลักการเผาไสหลอดใหรอน (Incandescent) ซ่ึงยังสามารถแบงยอยออกเปน 
- หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent Lamp) 
- หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

2. หลอดที่ใชหลักการคลายประจุในกาซ (Gas Discharge) ยังแบงออกเปน 
- หลอดความดันไอสูง (High Pressure) 

o หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury Lamp) 
o หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamp) 
o หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) 

- หลอดความดันไอต่ํา (Low Pressure) 
o หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 
o หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) 

นอกจากนี้แลวยังมีหลอดทีผ่สมเอาหลอดไสและหลอดไอปรอทความดันสูงไวดวยกันเปนหลอด
แสงผสมเพื่อใชงานเฉพาะอยางอีกดวย ซ่ึงชนิดของหลอดไฟฟาสามารถดูไดจากผังชนิดของหลอดไฟฟา 
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3.5.1 หลอดที่ใชหลักการเผาไสหลอดใหรอน (Incandescent) 
แบงออกเปน 2 ชนิดคือ 
- หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent Lamp), หลอดไส 
- หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

 
1. หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent Lamp) 
ทํางานโดยการใหความรอนแกหลอดเผาไสจนมีอุณหภูมิสูงแลวเกิดการเรืองแสงขึ้นใหแสง

ออกมาใกลเคยีงกับแสงอาทิตย ราคาถูก จึงนิยมใชมาจนถึงปจจุบัน 
 

1.1 สวนประกอบของหลอดเผาไส  มีดังน้ี  
1.1.1 กระเปาะแกว (Bulb) 
1.1.2 แกส (Gas) 
1.1.3 ไสหลอด (Filament) 
1.1.4 ขั้วหลอด (Base) 
1.1.5 สายค้ําโยง (Support Wire) 
1.1.6 ปุมหลอดแกว (Button) 
1.1.7 หลอดแกวทรงยาว (Button Rod) 
1.1.8 สายตอใน (Lead in Wires) 
1.1.9 สายค้ํา (Tie Wires) 
1.1.10 จุกอุด (Stem Press) 
1.1.11 ทอแกสออก (Exhaust Tube) 
1.1.12 แผนกั้นความรอน (Heat Defletor) 
1.1.13 ฟวส (Fuse) 
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รูปที ่2.3 สวนประกอบของหลอดเผาไส 

 
1.1.1 กระเปาะแกว (Bulb)  
โดยทั่วไปจะเปนแกวบาง แตบางหลอดอาจเปนแกวหนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การทนอุณหภูมิที่สูงขึ้น กระเปาะแกวเปนสวนที่ทําหนาที่บรรจุไสหลอดและกาซ รวมถึงสวนประกอบ
สวนใหญของหลอดไส และเปนตัวแยกระหวางอากาศภายนอกกับแกสที่บรรจุภายในหลอดดวย 
กระเปาะแกวทํามาจากแกวหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของหลอดแตละชนิด เชนแกวบาง , 
แกวหนา , แกวทนความรอน เปนตน แตละชนิดก็จะมีคุณสมบัตติางกนัออกไป ขึ้นอยูกับกาํลังไฟฟาที่
ปอนใหกับหลอด 

สีของกระเปาะแกวจะมีผลตอการเปลงสแีละแสงของหลอดไส เพ่ือใหไดแสงสวางและ
การกระจายแสงออกมาตามความตองการที่จะนําไปใชงาน มีทั้งแบบเคลือบดานในและดานนอกของ
หลอด ตามลกัษณะการใชงานของหลอดแตละชนิด 

รูปรางของหลอดไสจะมีหลายๆ ลักษณะ ดังรูป และจะมีรหัสเปนตวัอักษรและตวัเลข
กํากับอยูเสมอ เชน  

- แบบ A แบบทัว่ไป 
- แบบ B แบบทัว่ไป 
- แบบ C แบบทรงกรวย 
- แบบ CA แบบเปลวเทียน 
- แบบ E  แบบวงร ี(Ellipse) 
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- แบบ F  แบบทรงเปลวไฟ 
- แบบ G แบบทรงกลม (Globe) 
- แบบ P  แบบลูกแพร 
- แบบ S  แบบดานตรง 
- แบบ PS แบบลูกแพรคอยาว 
- แบบ PAR  แบบหลอดทีมี่โคนของหลอดโคงเปนรูปไข ทํามาจากอลูมิเนียมสะทอน

แสง (PAR = Parabolic Aluminized Reflector)  
- แบบ R แบบหลอดมีการเคลือบผวิในดวยสารสะทอนแสง (Reflector) 
- แบบ T แบบหลอดยาว หลอดมีลักษณะคลายหลอดทดลอง (Tubular) 
 
 

 
รูปที ่2.4 แสดงลักษณะของรูปรางของกระเปาะแกวของหลอดไส 

 
ถามีตัวเลขตามหลังตัวอักษรขางบนนี ้จะหมายถึงการบอกขนาดเสนผานศูนยกลางของหลอดมา

ดวย ซ่ึงเปนไปตามระบบของ USA มาตรฐาน ANSI เชน PAR38 , PAR56 
 

1.1.2 แกส (Gas) 
แกสที่ใชในการบรรจุลงในหลอดจะใชสวนผสมของกาซไนโตรเจนและกาซอารกอน ซ่ึง

เรียกวา กาซเฉื่อย (Inert Gas) การเติมกาซลงไปในหลอดจะทําใหไดรับความรอนที่สูงขึ้นและ
ประสิทธิภาพของหลอดดีขึ้น สวนผสมของกาซไนโตรเจนและกาซอารกอนจะแตกตางกันตามชนิดของ
หลอดที่นําไปใชและแรงดันไฟฟาที่ตองใช , ไสหลอด , อุณหภูมิ และระยะหางระหวางขดลวดนํากระแส 
เชน 

กาซอารกอน 99.6% สําหรับแรงดัน 6V 
กาซอารกอน 95% สําหรับแรงดัน 120V 
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กาซอารกอน 90% สําหรับหลอดมีฟวสที่แรงดนั 230V 
กาซอารกอน 30% สําหรับหลอดที่ไมมีฟวสที่แรงดัน 230V 
กาซไนโตรเจน 100% สําหรับหลอดฉายภาพที่แรงดัน 230V 

 นอกจากนี้แลวยังมีกาซชนดิอ่ืนๆ อีกที่ใชในการผสมเขาไปใน เชน กาซคริปทอน (Krypton) ทํา
ใหประสิทธิภาพของหลอดเพิ่มอีก 20% และสูญเสียปริมาณแสงที่ออกมามาก มักใชในงานพิเศษเฉพาะ
อยาง เชน ติดหมวกพนักงานเหมืองแร หลอดสัญญาณในเรือ เปนตน กาซไฮโดรเจน ทําใหหลอดสวาง
อยางรวดเร็ว ใชกับหลอดไฟที่ตองการเกดิแสงสวางอยางรวดเร็ว 

 
 
1.1.3 ไสหลอด (Filament) 
ไสหลอดเปนสวนสําคัญในการที่จะทําใหเกิดแสงสวางขึ้นเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานเขา

ไปในตวัไสหลอด ไสหลอดโดยทั่วไปแลวทํามาจากทังสเตน ซ่ึงเม่ือความรอนสูงจะเปลงแสงออกมาไดดี 
และมีการระเหิดนอยกวาวสัดุอ่ืนๆ 

ในการสรางและออกแบบไสหลอดไดมีการคิดคนและผลิตไสหลอดออกมาหลายแบบ 
ทั้งน้ีก็มีการทดสอบหลายๆ ดานทั้งดานการใหแสงและอายุการใชงานของไสหลอดเอง ซ่ึงก็ไดไสหลอด
หลายชนิดหลายแบบตามลกัษณะการใชงานของหลอดแตละชนิด บริษทัผูผลติไสหลอดมักจะทํารหัส
บอกลักษณะตางๆ ของไสหลอดเปนอักษรหรือตวัเลขกํากับ ตามมาตรฐาน ANSI มีสัญลักษณและ
ความหมายดังน้ี 

 S = ไสหลอดเสนตรง (Straight) No.1 
C = ไสหลอดแบบขดลวด (Coiled)No.2,5,6,7,7A,8,9,13,13D,17,22 
CC = ไสหลอดแบบขดลวดซอนขดลวด (Coiled – coil) 
r = ไสหลอดแบบริ้บบิ้น (Ribbon) หรือแบบเรยีบ 
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รูปที ่2.5 แสดงลักษณะของไสหลอด 
 
 

1.1.4 ขั้วหลอด (Base) 
ขั้วหลอดเปนสวนทีใ่หกระแสไฟฟาไหลผานเขาไปในไสหลอดและออกจากหลอดทํามา

จากโลหะที่เปนตัวนําไปปา เชนทองแดง , ทองเหลือง , อลูมิเนียม 
หนาที่ของขั้วหลอดมี 2 ประการ ที่สําคัญคือ 

1) นํากําลังไฟฟาจายไปยังไสหลอด 
2) ทําหนาที่ยึดหลอดใหติดกับขั้วหลอดและโคมไฟฟาอยางแข็งแรง 

ขั้วหลอดมีลักษณะตางๆ กัน หลายชนิด ซ่ึงควรทําความรูจักดังน้ี 
1. ขั้วหลอดแบบเกลียว (Screw Base) มี 5 ชนิด 

1. ขั้วหลอดแบบเชิงเทียน (Candelabra Base) มีขนาดเล็กที่สุด ทน
กระแสไฟฟาไดต่ํา ใชกับหลอดสัญญาณหรือไฟประดับ มีจํานวนวตัตต่ําๆ ดัง
รูป 
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2. ขั้วหลอดขนาดเล็กปานกลาง (Intermediate Base) มีขนาดโตกวาและทน
กระแสไดมากกวาแบบ Candelabra Base ใชกับหลอดสัญญาณไฟประดับ หรือ
สองหนาปดเครื่องวัดตางๆ มีกําลังไฟสูงกวาแบบแรก ดังรูป 

  

 
 

ก. ขั้วหลอดแบบขนาดกลาง (Medium Base) มีขนาดโดตกวาสองแบบแรก 
ทนกระแสไดสูงถึง 25A ที่ 120V เปนแบบที่นิยมใชมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. ขั้วหลอดแบบขนาดกลางใหญ (Admedium Base) เปนขั้วหลอดขนาดใหญ

ของหลดรุนแรกๆ  

 
ค. ขั้วหลอดขนาดใหญ (Mogul Base) ทนกระแสไดถึง 35A ที่ 120V นิยมใช

กับสระวายน้ําหรือใชกับหลอดไฟฟาขนาด 300 วัตตหรือมากกวา 
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2. ขั้วหลอดแบบกําหนดตําแหนงแนนอน (Precise Positioning Base) ขั้วหลอดแบบน้ี
จะใชงานทีต่องการใหตําแหนงของไสหลอดหรือการกระจายแสงของหลอดไฟฟามี
ทิศทางคงที่และแนนอน หรือนําไปใชในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สวนใหญใชกบั
เครื่องจักรตางๆ แบงออกเปน 

ก. Bipost เปนขัว้หลอดที่มีปุมยาวๆ ยื่นออกมาจากฐานของหลอด ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข. Bayonet หรือแบบเขี้ยว หรือแบบขัว้ เปนขั้วหลอดที่มีปุมยื่นออกมา
ดานขางของฐานหลอด เพ่ือใชในการยึดหลอด 
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ค. Prefocus เปนขั้วหลอดที่มีแผนบางๆ ยื่นออกมารอบๆ ฐานหลอด 

 
 

3. ขั้วหลอดแบบงานเฉพาะอยาง (Special Purpuse Base)  
ก. Side prong ลักษณะเปนขาเสียบตัวผูที่ยดึติดอยูกับดานขางของขัว้หลอด

มักใชกับหลอดที่มีความสูงไมมากนัก 

 
 

ข. End prong คลายแบบ Side prong แตจะมีขาเสียบอยูดานลางของขัว้ 

 
 

ค. Reccessed Single Contact ใชกบัหลอด Tubular Lamp ชนิดพิเศษ 
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ง. Disk ใชกบัหลอด Incandescent ที่มีรูปทรงแบบ Tubular ทรงยาวที่มัก

เรียกวา Lumiline 

 
 

จ. Screw Terminal ใชกบัหลอดที่สายตอในถูกยึดกับขัว้หลอด ใชกับหลอดที่มี
แรงดันต่ําๆ 

 
 
การบอกขนาดตางๆ ของขัว้หลอดที่เปนมาตรฐานยุโรปจะใชอักษร E และตามดวยตวัเลข 

ซ่ึงจะบอกขนาดเสนผานศนูยกลางและความสูงของขัว้หลอด เชน E27/27 , E40/45 , E27/51x39 ดังรูป 

 
 
 

1.1.5 สายค้ําโยง (Support Wire)  
ทํามาจากโมลิบตินัม มีหนาที่ค้ําโยงไสหลอดเอาไว ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมใน

หลอดไฟฟา 
1.1.6 ปุมหลอดแกว (Button) 
 ใชเปนตัวค้ําและยึดสายค้ําโยงใหแนน 
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1.1.7 หลอดแกวทรงยาว (Button Rod) 

 ลักษณะเปนหลอดแกวทรงยาว ใชสําหรับพยุงปุมหลอดแกวใหแข็งแรง 
1.1.8 สายตอใน (Lead in Wires) 
ทํามาจากทองแดงหรือนิเกิล ใชเปนตวันํากระแสมายังไสหลอดไฟฟา โดยใชโยงจาก
ฐานหลอดมายังจุกและโยงจากจุกอุดไปยังไสหลอดอีกทีหน่ึง 
1.1.9 สายค้ํา (Tie Wires)  

 ทําดวยโมลบิตินัม ใชค้ําโยงสายตอใน 
1.1.10 จุกอุด (Stem Press) 
ทําดวยแกว เพ่ือหุมสายตอใน (Lead in Wires) 
1.1.11 ทอแกสออก (Exhaust Tube) 
ใชสําหรับดูดอากาศออกและใสแกสเขาไปภายในหลอดไฟฟา 
1.1.12 แผนกั้นความรอน (Heat Defletor) 
ใชสําหรับหลอดวัตตสูง ลดการหมุนเวียนของแกสไปยังคอกระเปาะแกว 
1.1.13 ฟวส (Fuse) 
ใชปองกันหลอดและวงจรเมื่อไสหลอดเกิดการอารค 

 
 
1.2 การทํางาน 

 หลอดไสสามารถเปลงแสงไดโดยการผานกระแสไฟฟาเขาไปในไสหลอด เม่ือกระแสไฟฟาไหล
ผานขดลวดทงัสเตน ทําใหเกิดความรอนและเปลงแสงออกมาได ขณะที่หลอดทํางานขดลวดทงัสเตนจะ
คอยๆ ระเหิดออกมา อนุภาคทังสเตนจะไปเกาะอยูบนผิวดานในของกระเปาะแกวผลทําใหกระเปาะแกว
มีสีดํา หลอดชนิดนี้อายุการใชงานคอนขางสั้นและประสิทธิภาพต่ํา แตก็เปนทีนิ่ยมใชกนัมาก เพราะมี
ราคาถูก,การเปลี่ยนหลอดทาํไดงายและสะดวก 
 

1.3 อายุการใชงาน 
 อายุการใชงานประมาณ 6000-20000 ชม. ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดวัตตของหลอด แตทั้งน้ี
ทั้งน้ันการใชงานของหลอดก็มีผลตออายกุารใชงานของหลอด เชน หากเปด-ปดหลอดบอยๆ หรือ 
นําไปใชกบัระดับแรงดันที่ไมเหมาะสมหากนําหลอดไปใชกับพิกัดแรงดันที่สูงกวากําหนดของหลอดไฟฟา
ก็จะสงผลทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้นลงได 
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1.4 การนําไปใชงาน 
 การเลือกใชงานของหลอดไสขึ้นอยูกับลกัษณะของงานที่ตองการนาํไปใช รวมไปถึงลักษณะของ
โคมที่ใชในการติดตั้งแตละชนิด 
 
 หลอดทรงมาตรฐาน (แบบทั่วไป) (GLS Lamp or A type) (GLS = General Service Lamp) มี 
2 แบบ คือหลอดแกวใสและหลอดแกวเคลือบ 
  การใชงาน ใชตามบานเรือนทั่วไป  
 
 หลอดทรงจําปา (Candle Lamp orB type , ST Type) มีทั้งแบบหลอดแกวใสและหลอดแกวฝา 
  การใชงาน ใชกับโคมไฟระยา โคมไฟกิ่ง โคมไฟชนิดพิเศษ 
 
 หลอดทรงกลม (Ball Lamp or  G type) มีแบบหลอดแกวใส , หลอดแกวเคลือบนมขาว , 
หลอดแกวฉาบปรอทครึ่งใบบน , หลอดแกวฉาบปรอทครึ่งใบลาง , หลอดแกวฉาบปรอทครึ่งซีก และ
หลอดแกวฉาบปรอทวงแหวน 
  การใชงาน  

- ใชงานตกแตงภายในอาคารทั่วไป โดยสามารถติดตั้งแบบเปลือยไดไมตองมีดวง
โคม ขึ้นอยูกับสถาปนิกเปนผูกําหนด 

- ชนิดฉาบปรอทครึ่งใบ สามารถนําไปใชงานโรงแรม รานอาหาร ดิสโกเธค ฯลฯ 
 

หลอดรูปทรงปงปอง (Ping-pong Lamp) G type มีขนาดเทาลูกปงปอง มีแบบหลอดแกวใส , 
หลอดแกวฝา , หลอดแกวฉาบปรอท หลอดแกวสีตางๆ 

 การใชงาน ใชกับงานตกแตงรานคา , โรงแรม , รานอาหาร ฯลฯ โดยสวนใหญมักนํามา
ทําไฟวิ่ง 

 
หลอดรูปทรงสปอรทไลท (Indoor and Outydoor Reflector Lamp , R type or ER type)  
 การใชงาน ใชสองปาย , สองภาพเขียน , งานแสดงสินคาหนังสือ , สองทางเดินบริเวณ

มุมอับ , ไฟเวที , ตกแตงรานคา , ตูแสดงสินคา , หางสรรพสินคา , ไฟชั่วคราว ฯลฯ  
 
หลอดรูปทรงสปอรทไลทชนิดกระจกหนา (Pressed Glass or PAR Lamp) PAR มาจากคําวา 

Parabolic Aluminized Reflector , PAR type เราจะคุนเคยกับชื่อเรยีกวาทีว่า PAR36 , PAR38 , 
PAR46 , PAR56 , PAR64 

 การใชงาน  
- สามารถใชงานได เชนเดียวกับหลอด R type  
- ใชกับการะประดับสวน 
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- ใชกับเวทีการแสดงละคร 
 
 
 
หลอดอินแคนเดสเซนตในปจจุบันถูกทดแทนการใชงานดวยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ซ่ึง

ดีกวาในดานของการประหยัดพลังงานและอายุการใชงานของหลอด แตยังไมไดรับการตอบรับมากนัก
เน่ืองจากราคาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตที่คอนขางแพงและลักษณะของการใชงาน หาก
ตองการสีที่สวยงาม เปนธรรมชาติและอบอุนมักเลือกใชหลอดอินแคนเดสเซนตมากกวา 
 

1.5 คาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index : CRI) 
 หมายถึงคาของผลการใหสขีองวัตถุทีถู่กมองเห็นภายใตแสงของหลอดไฟฟา เปนคาดัชนีที่
เปรียบเทียบวาแสงสีจากหลอดไฟทดสอบนั้นมีผลทําใหสีของวตัถุที่มองเห็นใกลเคยีงกับแสงธรรมชาต ิ
(แสงอาทิตย มีสีขาว มี 7 แถบส)ี จะมีคาอุณหภูมิสีประมาณ 3000K คา CRI บอกคาเปนเปอรเซ็นต 
 หากเราตองการมองเห็นสีสันที่แทจริงของวัตถุควรใชหลอดที่มีคา CRI สูงๆ แตหากเราตองการ
มองเห็นวัตถน้ัุนเดนชัด เหนือเกินความจริง ควรเลือกหลอดที่ใหสเปคตรัมสีเดียวกับวตัถุน้ันๆ 
 หลอดไสยังคงไดรับความนยิมก็เน่ืองมาจากคา CRI ของหลอดซึ่งมีคาสูงมากเมื่อเทียบกบัหลอด
ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาสูงถึง 97% นอกจากนั้นยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ทีมี่ผลตอการเลอืกใชหลอดไส ซ่ึงจะมา
ดูในสวนของขอดีและขอเสยีของหลอดไสกัน 
 ขอดีและขอเสียของการเลือกใชหลอดไส 
 ขอดี 

1) ราคาถูก หาซื้องาย ติดตั้งงาย 
2) อุณหภูมิโดยรอบไมมีผลตอแสงสวาง 
3) งายในการควบคุมลําแสง 
4) ใหแสงมีคุณภาพดี และมีคาความถูกตองของแสงสูง (CRI สูง) 
5) ขนาดกะทัดรดั , นํ้าหนักเบา , เคลื่อนยายสะดวก , ไมมีอุปกรณอ่ืนๆ ชวยในการจุดหลอด 
6) สามารถควบคุมความสวางของแสงได (หร่ีแสงได) 
7) ใชไดกับระดับแรงดันไฟฟาต่ํา เชน 30 , 60 75 100 120V 
8) ใชในงานตกแตง , ไฟจราจร , ไฟสัญญาณเตือนภัย , ไฟฉุกเฉิน , ตูแสดงสินคา , ตูเย็น , 

ไฟกิ่ง , ไฟหัวเสา , ไฟสวน 
9) ใชในเครื่องใชไฟฟา เชน ตูเย็น , เตาอบไมโครเวฟ 
10) ใชในงานกต็องการแสงสวางไมมาก ถายทําภาพยนตร วีดีโอ รานถายรูป ไฟสองปาย

โฆษณา 
11) ใชกับไฟใตนํ้า เชน นํ้าพุ ไฟสระวายน้ํา 
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ขอเสีย 
1) ใหแสงสวางนอย 
2) ความรอนสูง สิ้นเปลืองการปรับอากาศ 
3) สูญเสียกําลังไฟฟามาก ถึง 90% 
4) อายุการใชงานสั้น 

 
1.6 คาฟลักซแสงสวางของหลอดไส 
ในการออกแบบแสงสวางในงานจริงสามารถเลือกคาฟลักซแสงสวางของหลอดไส จากคูมือของ

หลอดไฟฟาแตละชนิด  
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดไสธรรมดา 220V  

วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

15 120 8 1200 
25 230 9.2 1000 
40 430 10.75 1000 
60 730 12.17 1000 
75 960 12.8 750 
100 1380 13.8 750 
150 2200 14.67 750 
200 3150 15.75 750 
300 4850 16.17 1000 
500 8400 16.8 1000 

 
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดไสทรงสปอรตไลต 220V  

วัตต 
(W) 

กระเปาะแกว 

(∅:mm) 

ลําแสง 
(องศา) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

25 R50 35 180 
40 R50 35 400 
40 R63 35 340 
60 R63 35 650 
40 R80 80 320 
60 R80 80 530 
75 R80 80 730 
100 R80 80 1080 
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75 R95 35 690 
100 R95 35 1030 
150 R95 35 1520 

 
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดไสทรงสปอรตไลตชนิดกระจกหนา 220V  

วัตต 
(W) 

กระเปาะแกว 

(∅:mm) 

ลําแสง 
(องศา) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

60 PAR38 12 600 
80 PAR38 12 800 
120 PAR38 12 1200 
60 PAR38 30 600 
80 PAR38 30 800 
120 PAR38 30 1200 

 
 

1.7 การสงพลังงานของหลอดไส 
 

กําลังที่ใสเขาไป
100%

การแผรังสีออกมา
82%

การสูญเสียที่ไมสง
ออกมา 18%

การแผรังสีที่มอง
เห็นได 10%

การสูญเสียที่ไมสง
ออกมา 18%

การแผรังสีอินฟราเรดออกมา
72%

 
 

 จากกราฟจะเห็นวากําลังไฟฟาที่จายเขาไป 100% จะไดแสงแผรังสีที่ตามองเหน็ไดเพียง 10% 
เทานั้น ซ่ึงนับวาเกิดการสูญเสียกําลังงานไฟฟาคอนขางมาก 
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2.หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน (Tungsten-Halogen Lamp) 
หลอดชนิดนี้อยูในตระกูลเดียวกันกับหลอดไส (Incandescent Lamp) โดยหลอดชนิดนี้ใช

หลักการทํางานเหมือนหลอดเผาไส ตางกันตรงที่มีกาซบรรจุซ่ึงหลอดชนิดนี้จะใชกาซ Halogen อยูใน
แกวควอตซ (Qoartz) กาซฮาโลเจนที่บรรจุเขาไปเพื่อชวยใหเกิดรอบฮาโลเจน (Halogen cycle) 
นอกจากนี้ยังมีกาซไอโอดีนหรือโบรมีน,คลอรีนและฟลูออรีนรวมอยูดวย สารฮาโลเจนมีหนาที่ปองกัน
การระเหิดตวัของไสทังสเตนซึ่งทํางานทีอุ่ณหภูมิสูงประมาณ 3000-4000K ทําใหหลอดมีอายุการใชงาน
ที่ยาวขึ้น การใสกาซดังกลาวลงไปจะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพของหลอดใหดีขึ้นไดอีกประมาณ 40 ลูเมนตอ
วัตต หรือประมาณ 40% และยังสงผลทาํใหอายุการใชงานยาวนานกวาหลอดไสชนิดธรรมดาถึง 2 เทา
เปนอยางนอย รวมทั้งการใหสีของแสงสีขาวกวาหลอดอินแคนเดสเซนตธรรมดา ดังพิจารณาไดจากรูปที่ 
2.6 
 

 
รูปที ่2.6 

 
หลอดทังสเตน-ฮาโลเจนแมวามีหลักการทํางานเหมือนหลอดชนิดเผาไส แตถาทาํการ

เปรียบเทียบกบัคา Lumen ที่เกิดขึ้นเม่ือใชงานไปเปนเวลานานๆ จะพบวาหลอดทังสเตน-ฮาโลเจนมีคา
การสูญเสียลเูมนนอยมาก 
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2.1 สวนประกอบของหลอดทังสเตนฮาโลเจน  มีดังน้ี  

 
1.1.14 ขั้วหลอดชนิด RSC (RSC Base) คือขั้วหลอดทังสเตนฮาโลเจน 
1.1.15 ตัวกั้น (Seal) คือ ตวัทําหนาที่ปองกันความรอนและกาซไมใหออกไปภายนอก

หลอด 
1.1.16 หลอดควอตซ (Quartz) คือ ตัวหลอดแกวที่บรรจุสวนตางๆ และกาซอยูภายใน

หลอดแกว ซ่ึงทําดวยหินควอซ (Quartz) มีคุณสมบัติอุณหภูมิไดสูง และมี
ลักษณะของหลอดเปนแบบหลอดแกว 2 ชั้น (Double-Ended Tube)  

1.1.17 ไสหลอดทังสเตน (Tungsten Filament) คือ ทําหนาที่เปนไสหลอดทีบ่รรจุอยู
ภายในหอลดแกวทําจากทงัสเตน มีลักษณะเปนแบบ C-8 

1.1.18 ไอโอดีน (Iodine) คือ กลุมของกาวที่บรรจุอยูภายในหลอดเปนกลุมของกาซที่มี
กาซฮาโลเจนรวมอยูดวย จะเปนตัวเพ่ิมประสิทธิภาพของหลอดไฟใหดีขึ้น 

1.1.19 สปริงยึดไสหลอด (Tungsten Spiral Support) คือ สปริงยึดไสหลอดที่อยู
ภายในหลอด 

1.1.20 โลหะผสมดีบกุ (Molybdenum Foil) ทําหนาที่เปนขัว้ยึดไสหลอด 
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2.2 การทํางานของหลอดทังสเตนฮาโลเจน 
เม่ือเราจายไฟฟาเขาใหกบัวงจรของหลอดทังสเตนฮาโลเจนแลว จะมีผลทําใหไสรอนและมี

อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ และเม่ือไสหลอดแดงก็จะเปลงแสงสวางออกมา และเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นอีก ทังสเตน
จะเกิดการระเหยทําใหอนุภาคของมันกระจายออกจาไสหลอดไปเกาะที่ผิวภายในหลอดแกว และเม่ือ
อุณหภูมิสูงขึ้นอีกประมาณ 500F กาซไอโอดีนที่บรรจุอยูภายในก็จะมีไอออกมา และไอของกาซไอโอดีน
ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเคลื่อนไปทําปฏิกิริยาทางเคมีกับไอของทังสเตนกลายเปนทังสเตนไอโอไดด และจากผล
การรวมตวัของไอของกาซไอโอดีนกับไอของทังสเตนนี้จะทําใหอนุภาคของทังสเตนที่กระจัดกระจายอยูน้ี
ถูกผลักใหกลบัไปที่ไสหลอดเหมือนเดิมเม่ือเลิกทํางานแลว เม่ือไอของทังสเตนไมไปเกาะที่ผนังของ
หลอดแกวก็ทาํใหหลอดแกวน้ันใสตลอดเวลา 

2.3 การนําหลอดทังเสตนฮาโลเจนไปใชงาน 
การนําหลอดชนิดนี้ไปใชงาน ไมควรนําหลอดเปลาไปใชงานในวงจรโดยตรง เน่ืองจากอาจ

เกิดอันตรายกบัหลอดได ควรจะมีกระเปาะแกวอีกชั้นหนึ่ง หรือติดตั้งไวในดวงโคมที่ถกูออกแบบไว
เฉพาะงาน เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหลอดทังสเตนฮาโลเจน นอกจากนี้กระเปาะแกวยัง
เปนตวัควบคมุการกระจายแสงสวางของหลอดอีกดวย และในการวางตําแหนงของหลอดไวในดวงโคม
หรือกระเปาะแกวน้ัน ถาตองการใหไดปริมาณแหงการสองสวางดีที่สุดก็ควรวางไวที่จุดโฟกัส หรือจุด
ศูนยกลางของดวงโคมหรือกระเปาะแกว นอกจากนี้กระเปาะแกวหรือดวงโคมยังชวยรักษาระดับของ
อุณหภูมิของหลอดใหคงทีด่วย ลักษณะของกระเปาะและดวงโคมสําหรับหลอดทังสเตนฮาโลเจนมี
ลักษณะดังรูป 
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ขอควรระวังในการติดตั้งหลอดทังสเตนฮาโลเจน  
ในการติดตั้งหรือบํารุงรักษาหลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้ จะตองทาํอยางระมัดระวังเปนพิเศษ 

เน่ืองจากวาหลอดทังสเตนฮาโลเจนเปนหลอดไฟที่ทํางานที่อุณหภูมิสูงมากและหลอดแกวที่ใชเปนตัว
หอหุมก็จะมีความรอนสูงตามไปดวย ดังน้ันเวลานําหลอดไปใชงานจึงหามไมใหใชมือเปลาจับที่ตวั
หลอดแกว เน่ืองจากวามือของคนเราจะมีเหง่ือ มีนํ้ามัน ตลอดจนความชื้นอยู เม่ือเราเอามือเปลาๆ ไปจับ
ที่ตวัหลอดแกวแลวจะทําใหเหง่ือ หรือนํ้ามัน หรือความชื้นไปติดอยูที่ผิวของหลอดแกว ทําใหตวั
หลอดแกวเปนรอยขึ้นมา เม่ือหลอดทํางานจะเกิดความรอนขึ้น ความรอนที่เกิดขึ้นบนผวิของหลอดแกว
จะไมสมํ่าเสมอกัน ทําใหการกระจายแสงสวางของหลอดไมดี หรือหลอดแกวอาจจะบวมหรือแตกได
เน่ืองจากการขยายตวัที่ผิวของหลอดแกวไมสมํ่าเสมอกัน หากเผลอไปจับแลวใหใชผาแหงเนื้อนุมที่
สะอาดชุบแอลกอฮอลเช็ดใหทั่วแลวปลอยทิ้งไวใหแหงสักครู จึงนําไปใชงานได นอกจากนี้ยังมีขอแนะนํา
ดานอ่ืนๆ อีกดังน้ี 

1) หลอดทังสเตนฮาโลเจนที่เปนหลอดไฟจําพวก Low Voltage คือ 12V , 100V และ 
120V ดังน้ันหลอดจะตองมีหมอแปลง และอยาใหแรงดันไฟฟาเกินไปจะสงผลทําใหอายุการใชงานสั้นลง
ได 

2) การใชงานหมอแปลง สามารถเลือกใชงานหมอแปลง unit/unit คือ หมอแปลง 1 
ตัวตอการใชงานหลอดไฟ 1 ดวง หรือหลอดไฟหลายดวงตอการใชงาน 1 ตัวได 

3) หากเปนโคมไฟที่นําเขาจากตางประเทศ หากซื้อแยกอุปกรณควรคํานึงถึงคุณภาพ
ของสวนประกอบกอนนํามาใชงาน 

4) โคมไฟบางชนิดไมไดออกแบบหมอแปลงไวภายใน การติดตั้งโดยวางเอาหมอ
แปลงของหลอดไวบนฝาเพดานโดยไมมีการปองกันอาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดอัคคีภัยได 

5) ในการเปลี่ยนหลอดใหปดสวิทชกอน และควรรอใหหลอดเย็นลงคอยทําการเปลีย่น
หลอดใหม 

6) อยาจับหลอดขณะใชงานเพราะหลอดจะรอนมากและอาจทําใหหลอดขาดไดงาย 
และอยามองหลอดขณะใชงานดวยตาเปลาในระยะใกล เพราะจะกอใหเกิดอันตรายกับดวงตาได 

7) การจับหลอดควรจับที่จานสะทอนแสง หามจับไสหลอดโดยตรง 
8) ระวังอยาใหหลอดมีรอยถลอก หรือแกวหลอดไฟราว และอยาใหนํ้าหรือของเหลว

กระทบถูกหลอดไฟ ขณะจุดไสหลอดอยู 
9) หม่ันตรวจสอบดูวาสารทีเ่คลือบที่หลอดเสื่อมหรือเปลา ถาเสื่อมควรเปลี่ยนหลอด

ใหม 
10) อยาติดตั้งหลอดไฟใกลกับวัสดุที่ไวไฟ เชน ทินเนอร , เบนซิน หริวัสดุที่ไวตอ

ความรอน เชน ผลไม , อาหาร เพราะจะทําใหเสียเร็ว หรือเสื้อผาจะทําใหสีซีดเรว็ 
11) หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใชมือลูบจานสะทอนแสงเลน เพ่ือไมใหสารที่เคลือบไว

เสียหาย 
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12) การใชเครื่องหร่ีไฟ หรือ Dimmer ไมควรจะหรี่แสงเกินกวา 60% เพราะจะทาํให
หลอดเสียเร็ว อยางไรก็ตาม หลอดทังสเตนฮาโลเจนของโรงงานผูผลิต แตละรายมีขอกําหนดของการใช
กับเครื่อง Dimmer ตางกัน จึงควรปรึกษาผูขายและอานขอแนะนําการใชหลอดไฟกอนใชกับเครื่องหรี่ไฟ 

 
ขอเปรียบเทยีบระหวางหลอดทังสเตนฮาโลเจนกบัหลอดไส 
เม่ือใชงานหลอดไสไประยะหนึ่งแลวทีบ่ริเวณผิวของหลอดแกวดานในจะมีคราบดาํเกาะติด

อยูรอบๆ เน่ืองมาจากไสหลอดหลอดรอนขึ้นอนุภาคของทังสเตนที่ใชทําไสหลอดจะเกิดการระเหย
กลายเปนไอเกาะที่ผนังของหลอดแกวดานใน จะทําใหความสวางของหลอดไฟฟาลดลงไปเรื่อยๆ  
  แตหากเปนหลอดทังสเตนฮาโลเจนแลว ภายในหลอดแกวน้ีจะมีการเติมกาซไอโอดีน 
หรือกาซโบรมีนเขาไป เม่ืออุณหภูมิการทํางานของหลอดสูงขึ้นมากๆ หลายรอยองศาเซนเซยีส ไอของ
ทังสเตนที่ระเหยออกมาจากไสหลอด และไอของกาซไอโอดีนหรือโบรมีนจะรวมตวักันกับทังสเตนเปน
ทงัสเตนไอโอไดด และจะไมไปเกาะติดทีผ่ิวผนังของหลอดแกว แตไอน้ีจะถูกผลักใหไปเกาะอยูที่ไสหลอด
หลังจากเลิกทาํงานแลว จึงมีผลทําใหหลอดแกวน้ันยงัคงใสอยูตลอดเวลาไมหมองดํา และทําใหความ
สวางของหลอดทังเสนฮาโลเจนสูงกวาหลอดไสชนิดธรรมดา และมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา
ประสิทธิภาพของหลอดทังสเตนฮาโลเจนจึงสูงกวาหลอดไส สีของแสงที่ไดจะคอนไปทางสีขาวกวาหลอด
ไสและการกระจายแสงจะคงที่กวาหลอดไสตลอดเวลาการใชงาน คาบํารุงรักษาต่าํกวาอุณหภูมิของสีของ
แสงสวางจะสงูกวาหลอดไสทั่วไป 

 

2.4 คาฟลักซแสงสวางของหลอดไส 
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดทังสเตนฮาโลเจน 220V  
ก) หลอดแบบขัว้ดานเดียว 

 
วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

100 1200 12 1300 
150 2100 14 1300 
250 4500 18 2000 
500 950 19 2000 
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ข) หลอดแบบขัว้หัวทาย 

 
วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

300 5000 16.67 1000 
500 9500 19 1500 
750 15500 20.67 2000 
1000 22000 22 2000 
1500 33000 22 2000 
2000 44000 22 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


